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Uvod 
Bistvena značilnost družbenih sprememb v Evropi je razvoj civilne družbe. V večini držav 
evropske skupnosti je prišlo do socialne participacije na področju upravljanja javnih ustanov. 
To pomeni, da so zainteresirani predstavniki civilne družbe dobili možnost participacije pri 
upravljanju javnih ustanov, kot so šole, javni mediji, kulturne ustanove ipd. Vse te družbene 
spremembe zahtevajo boljšo splošno izobrazbo ljudi. Brez izobrazbe bi ljudje prišli v položaj, 
ko vseh družbenih pridobitev sploh ne bi mogli koristiti. Tudi v znanstvenem in tehnološkem 
okolju je v zadnjih desetletjih prišlo do zelo velikega razvoja. Razvoj se navzven odraža 
predvsem v dvojem: čas od odkritja do uporabe se zelo skrajšuje; zaradi velike konkurence se 
krajša življenjska doba posameznih produktov, saj se nenehno pojavljajo izboljšani izdelki in 
substituti. Vidimo lahko, da je stalno izobraževanje ljudi nujno. Ne le zaradi tega, da bi 
podjetje nove produkte lahko proizvedlo, ampak tudi zaradi tega, da bi jih ljudje znali 
vsakodnevno uporabljati (Florijančič, Ferjan & Bernik, 1999, str. 124). 

Eden izmed vzrokov, da se zahteve na trgu spreminjajo, je tudi globalizacija. Kupci imajo 
vedno večje možnosti pridobiti želen izdelek po čim enostavnejši in čim cenejši poti. Zaradi 
tega je zelo pomembno, da organizacija sledi spremembam na trgu ter željam kupca. Vsaka 
organizacija ta problem rešuje na svoje načine, vendar se jih večina izmed njih odloči za 
izobraževanje zaposlenih, saj se zavedajo, da so oni gonilna sila in da zaposleni prinašajo 
profit ter s tem tudi uspeh. 

Namen diplomske naloge je ugotoviti organizacijo in pogoje izobraževanje v podjetju Alba 
ter jim s pomočjo teorije podati nasvete za izboljšanje sistema izobraževanja. Cilj diplomske 
naloge je predstaviti, ali je v podjetju omogočeno izobraževanje zaposlenih ter s tem tudi 
osebni razvoj posameznika in razvoj same organizacije. Z nalogo sem hotela predstaviti, 
koliko se organizacija oziroma podjetje zaveda pomena izobraževanja zaposlenih in na kakšen 
način se ga lotijo. Ugotoviti sem želela, kako podjetje načrtuje izobraževalne programe, kako 
jih izvaja ter motivira zaposlene za pridobivanje novega znanja in kako na koncu 
izobraževanja ocenjuje uspeh izobraževalnih programov. Hotela sem izvedeti, na katera 
področja so najbolj usmerjeni ter koliko sredstev porabijo v povprečju na leto za 
izobraževanje. Zanimalo me je tudi, kako nagrajujejo zaposlene in kako jih motivirajo, da 
ostanejo v podjetju, saj je danes trg delovne sile velik in vsako podjetje ogroža beg 
možganov.  

Diploma je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem teoretičnem delu sem 
najprej opisala, kaj je izobraževanje ter načine, kako se organizacije soočajo s tem 
problemom. Opisala sem tudi metode, ki jih uporabljajo, da zaposleni pridobijo nova znanja, 
cilje, ki si jih morajo postaviti za dosego uspeha ter tudi, kako morajo izdelati načrt samega 
poteka izobraževanja. V drugem, empiričnem delu, sem s pomočjo intervjuja z vodjo 
kadrovske službe ter z anketo, ki jo je reševalo 30 naključno izbranih zaposlenih ugotovila, 
kakšne načine izobraževanja uporabljajo in koliko vlagajo v izobraževanje. Napisala sem tudi 
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svoje predloge, kako do boljšega mnenja zaposlenih o izobraževalnih programih. V zadnjem 
poglavju, sklepnem delu, pa so povzete glavne ugotovitve diplomske naloge. 

1 Učenje 
Človek pri delu potrebuje dobre rešitve. Do njih pride na dva načina: z učenjem in 
mišljenjem. Znanje je posledica učenja, ki ga ne srečujemo samo v šolah, ampak tudi v 
podjetjih. Učimo se vedno in povsod zato, da bi obvladovali spreminjajoče se okolje. 

Učenje je spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in razmeroma trajnim učinkom.  Ni 
le šolsko učenje ter usposabljanje za delo, poklic, ampak je tudi nastajanje čustev, oblikovanje 
zaznav, pridobivanje interesov, stališč in vrednot (Lipičnik & Možina, 1993, str. 22 - 23). 

Učenje je dejavnost, ki poteka skozi vsa obdobja človekovega življenja. Človek se začne učiti 
v otroštvu in nadaljuje v obdobju mladostništva. Ob izstopu iz rednega izobraževanja se 
njegovo učenje ne konča. Človek potrebuje ves čas novo znanje, ki ga zahtevajo spremembe v 
njegovem življenju, kot so delovno mesto, kariera, družina, starševstvo in starost. Učenje je 
torej vseživljenjski proces. Enako pomemben je v vseh obdobjih človekovega življenja. 
Učimo se hoditi, govoriti, voziti, ravnati z računalnikom, voditi oddelek v podjetju ali pa kar 
celotno podjetje. Vseživljenjsko učenje, vseživljenjsko izobraževanje, kontinuirano učenje in 
permanentno izobraževanje izvirajo iz zasnove, po kateri izobraževanje ni enkrat za vselej 
dana izkušnja v otroštvu. Je proces, ki se nadaljuje vse življenje (Možina, 2002, str. 210- 
214). 

Življenje, tehnologija, zahteve v življenju, potrebe…vse to se iz dneva v dan spreminja in 
organizacija mora biti dovolj dinamična, da zadovolji vse te potrebe. Organizacija danes v 
dinamičnem  svetu ne preživi, če se ne zna prilagajati in če se ni sposobna učiti. Učenje 
organizacije je odvisno od učenja zaposlenih, to pa je odvisno od njihove volje, želje, 
motiviranosti, interesov ter stališč in vrednot. 

1.2 Načela učenja 
Da je proces pridobivanja znanja oz. učenja čimbolj uspešen, moramo postaviti načela, ki nam 
zagotavljajo čim večji uspeh (Lipičnik et al., 1993, str. 27 - 29): 

1. Učiti se moramo z določenim ciljem - imeti moramo motive in navade, ki nas silijo k 
delu in so za nas spodbuda. 

2. Potreben je načrt dela. 
3. Privaditi se je treba kraju, torej fizičnemu okolju in času dela. 
4. Učiti se moramo aktivno - potrebujemo primerno koncentracijo. 
5. Izbrati moramo pravilen tempo in metodo predelovanja gradiva. 
6. Izogibati se moramo vsega, kar zmanjšuje koncentracijo. 
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2 Dejavniki učenja 
Učenje običajno poteka v treh procesih. Prvi proces je pridobivanje nove dejavnosti, lahko bi 
rekli tudi učenje v ožjem smislu. Sledi proces ohranjanja učinkov učenja. Tretji proces pa je 
proces obnavljanja dejavnosti, ki poteka kot prepoznavanje ali kot skrajševanje ponovnega 
učenja (Možina, 2002, str. 212 – 213).  

Ljudje se ne učijo enako učinkovito in ne z enako hitrostjo. Na učni uspeh vpliva več 
dejavnikov. Dejavnike lahko razdelimo na tiste, ki so v udeležencu samem - notranji 
dejavniki, in na tiste, ki izhajajo iz njegovega okolja - zunanji dejavniki. Dejavniki se med 
seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega. Poznamo pa naslednje dejavnike (Možina, 2002, 
str. 212 – 213):  

1. Fiziološki dejavniki - izhajajo iz posameznikovega telesnega stanja, zdravja in počutja.                             
2. Psihološki dejavniki - za posameznika so najbolj pomembni, ker lahko na nekatere 

zavestno vpliva. Glavne vrste psiholoških dejavnikov so:  
- Sposobnosti oziroma tisto, kar človek zmore. So človekova potencialnost za razvoj 

določenih zmožnosti in prihajajo do izraza predvsem z znanjem (Možina, 2002, str 
212). 

- Motivacija oziroma tisto, kar človek hoče (Možina, 2002, str 213). Za pridobivanje 
novega znanja je pomembna motivacija. Tako kot študent ne bo sedel za knjige brez 
razloga oz. motiva, se tudi zaposleni ne bo učil brez motiva. Pri študentu je motiv 
opravljen izpit ter napredovanje v višji letnik.  Zaposleni pa imajo različne motive oz. 
so ti motivi odvisni od organizacije. Organizacija lahko zaposlenim v zameno za 
izobraževanje ponudi bonus pri plači, napredovanje, povišanje plače ali katere druge 
ugodnosti. Nobena človekova dejavnost ne nastane kar sama od sebe. Dejavnosti so 
motivirane oz. so posledica delovanja številnih potreb, vzgibov in gibal. Ljudje se 
sprašujejo po silnicah, ki človeka motivirajo za delo in izobraževanje. Mnogim pa je 
to vprašanje odveč ali delajo oz. se izobražujejo zato, da bi sebi in tistim, ki so od njih 
odvisni, priskrbeli sredstva za življenje oz. si pridobili denar ter status v družbi.  
Raziskovalci motivacije poudarjajo, da je rezultat motivacije pričakovanje. Zato smo 
zadovoljni, če se pričakovanja uresničijo. Zadovoljstvo naj bi bilo tem večje, čim 
pomembnejši motiv je izpolnjen (Lipičnik et al., 1993, str. 40 - 46).                                                       

- Navade, spretnosti, znanje ali tisto, kar človek zna in kar mu omogoča racionalno in 
uspešno pridobivanje novega znanja (Možina, str. 213).     

- Osebnostno čustvene sposobnosti, predvsem stopnja splošne osebne prilagojenosti in 
mentalnega zdravja ter kako posameznik reagira na ovire ali konflikte (Možina, 2002, 
str. 213).  

3. Fizični dejavniki - izhajajo iz neposrednega učnega okolja (osvetljenost, temperatura, 
vlažnost, tišina, hrup...). 

4. Socialni dejavniki - so tisti, ki izhajajo iz delavčevega ožjega ali širšega okolja (družina, 
organizacija šolstva...). 
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3 Izobraževanje v podjetju 
Newton meni, da »to, kar vemo, je kapljica, to, česar ne vemo, je morje«. Ta misel velja za 
vsakogar, tako v službenem kot tudi v zasebnem življenju. Življenje je nenehno učenje. Za 
podjetja pa je bolj zanimiva misel Nonaka: »V gospodarstvu, kjer je edina zanesljiva stvar 
negotovost, je en sam vir trajne konkurenčne prednosti - znanje.« (Ivanuša Bezjak, 2003).  

Izobraževanje kot družbena dejavnost in kot dejavnost posameznika je ključnega pomena za 
razvoj vsake družbe. Izobraževanje je bilo vedno povezano z razvojem in spremembami, 
čeprav sta se njegova vloga in pomen spreminjala. V najožjem smislu bi lahko izobraževanje 
opredelili kot pridobivanje potrebnega znanja. Znanje so tiste posameznikove zmožnosti, ki 
mu omogočajo reševanje raznih problemov. Pravzaprav gre za splet podatkov, ki jih 
posameznik vtisne v zavest. Pomagajo mu reševati probleme. V kombinaciji s sposobnostmi 
pa lahko znanja kombinira in tako rešuje probleme z neznanimi rešitvami (Možina, 2002, str. 
214 - 215). 

Izobraževalni proces je proces pridobivanja formativnih in informativnih znanj, spretnosti, 
navad in oblikovanja vrednot ter je ciljno usmerjen in poteka na osnovi znanstvenih spoznanj 
(Ferjan, 2005, str. 17). 

Zaposleni so največje bogastvo in kapital vsakega podjetja, so gonilna sila, kreatorji idej ter 
inovacij in vir ustvarjalnosti. Za ustvarjanje in oblikovanje inovativnih zamisli potrebujejo 
vedno novo znanje. Razlika med učenjem in izobraževanjem je, da učenje pomeni, kako stvari 
delujejo, izobraževanje pa pomeni vedeti, kako s stvarmi delati. Izobraževanje pomeni za 
podjetje pridobivanje novih spretnosti ter možnosti vsakega posameznika. Tako pridobljena 
znanja je potrebno v podjetju na zaposlene prenesti tako, da se poveča njihova sposobnost za 
inoviranje in za izvajanje pomembnih dejavnosti (Ivanuša Bezjak, 2003). 

Potreba po nenehnem izpopolnjevanju v obvladovanju različnih veščin ter pridobivanju 
sodobnih znanj je razlog oziroma vzrok za proces izobraževanja zaposlenih. Poslovna praksa 
je pokazala, da samo sodobna znanja, ki jih imamo v družbi, omogočajo razvoj novih 
izdelkov in storitev. Brez izpopolnjevanja in dopolnjevanja znanj zaposleni enostavno ne 
morejo več zadostiti vse večjim in bolj obsežnim zahtevam poslovnega okolja. Potreba po 
pridobivanju in razvoju znanja zaposlenih je temeljna potreba vsake sodobne organizacije, ki 
želi dosegati zastavljene cilje in uresničiti svoje strateške usmeritve. Prav tako pa je potreba 
po izpopolnjevanju in osebnem ter strokovnem razvoju temeljna potreba vsakega 
posameznika oziroma sodelavca, v katerikoli družbi (Možina, 2002, str. 218 – 219). 

Pomembno pri izobraževanju zaposlenih je, da je v skladu s poslovnimi cilji podjetja, da je 
osredotočeno na ključna prednostna področja in mora biti profesionalno vodeno in izvajano 
(Welsby, 2003).  

Razvoj organizacije, ki je v današnjem svetu pomemben, je odvisen od sposobnosti njenih 
članov in njihovih zmožnosti, da dosegajo njene dolgoročne cilje. To pa omogoča priprava in 
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izvajanje ustreznega sistema splošnega in družbenega izobraževanja. Proces izobraževanja in 
razvoja organizacije sta neposredno med seboj povezana. Izobraževanje v organizaciji lahko 
definiramo kot mrežo dogodkov in aktivnosti za razvoj individualnih sposobnosti ljudi. 
Glavni kapital podjetja so danes zaposleni, saj se lahko le z njimi prilagaja spremembam v 
okolju. Številni primeri pričajo, da obstaja vsakodnevna potreba po dodatnem izobraževanju 
kadrov ali njihovem prešolanju. To je potrebno tudi s strani tržišča zaradi številnih sprememb 
predpisov, novih zakonov. Prešolanje lahko povzroči ukinitev določenega organa, preneha se 
potreba po določenih skupinah ljudi in po njihovem znanju. Zato moramo kader prešolati in 
jim ponuditi možnost dodatnega izobraževanja za nadaljnje delo. Tako zaposleni ne rabijo 
oditi, ampak dobijo možnost pridobitve dodatnega znanja in s tem pridobitev novega 
delovnega mesta (Florijančič, Bernik & Novak, 2004, str. 109 - 112). 

Učinkovito izobraževanje kadrov ima torej neposredne učinke na izboljšanje poslovnih 
rezultatov, pomaga pri poslovnih načrtih in pobudah. Omogoča dosego poslovnih ciljev, 
poslovno rast ter poveča tržni delež, izboljša storitve za stranke ter kakovost storitve oz. 
proizvoda. Poleg vseh teh lastnosti izobraževanje vpliva na osredotočenost in motiviranost 
zaposlenih in na menedžment, ki vodi z dajanjem zgledov in stalno razvija svoje time 
(Welsby, 2003). 

4 Zagotovitev dobrih rezultatov izobraževanja 
Izobraževanje zaposlenih pomeni načrtno in sistematično pridobivanje novih znanj. V tabeli 
je prikazan petstopenjski proces upravljanja izobraževanja, ki ima za cilj izboljšati poslovne 
rezultate podjetja. 

Tabela 1: Petstopenjski program izobraževanja zaposlenih v podjetju. 

KORAKI POSLOVNI PROCES NALOGA TRENERJA SODELUJOČI 

 

1. 
Določitev poslovnih ciljev 

Seznaniti se mora s poslom 
podjetja, trenutnimi razmerami 
ter težavami; tako določi cilj in 
namen izobraževanja. 

Trener in vodstvo 
podjetja. 

 

2. 
Določitev ciljev izobraževanja 

Razumeti mora zaposlene, 
poznati njihove izkušnje, 
kompetence, prednosti, slabosti; 
tako lahko določi cilje 
izobraževanja in načrt. 

Trener, zaposleni, 
vodstvo podjetja ter vodje 
zaposlenih. 

 

3. 

Oblikovanje natančnega programa 
izobraževanja 

Pripravi študijsko gradivo, 
vsebino programa, vaje in 
informacije, ki so potrebne pred 
izvedbo programa ter za 
spremljanje učinkovitosti. 

Trener in vodstvo potrdita 
program. 

                      Nadaljevanje 
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Se nadaljuje       

KORAKI POSLOVNI PROCES NALOGA TRENERJA SODELUJOČI 

 

4. 
Izvedba programa Izvede program. 

Trener, udeleženci, 
podpora relevantnih vodij. 

 

5. 
Ocena rezultatov 

Opravi anketo takoj po 
končanem izobraževanju, 
ponovno čez nekaj časa (preveri 
izpolnitev poslovnih ciljev in 
ciljev izobraževanja). 

Trener, vodstvo, 
udeleženci in njihovi 
vodje. 

 

Vir: P. Welsby, Kako dobiti več za denar, vložen v izobraževanje, 2003. 

Pri izvedbi izobraževanja so pomembni vsi koraki in ne samo četrti - izvedba izobraževanja. 
Zelo pomembna sta prvi in drugi korak, kjer iščemo uskladitev ciljev podjetja oz. poslovanja 
in ciljev izobraževanja (Welsby, 2003). 

5 Določitev poslovnih ciljev 
Povezava med poslovnimi cilji in izobraževanjem je pomembna. Dober poslovni načrt 
vsebuje cilje, razjasni, kaj je treba storiti za njihovo dosego, opredeli časovni okvir in vsebuje 
informacije o razpoložljivih virih. Podjetja, ki dosegajo poslovne cilje, o izobraževanju in 
razvoju zaposlenih razmišljajo že v zgodnji fazi poslovnega načrtovanja. Zaposleni so tisti, ki 
uporabljajo druge vire, in če tega ne znajo storiti po poti, ki podjetju prinaša največjo korist, 
potem sama sredstva nimajo učinka (Welsby, 2003). 

Pomembno je, da so cilji jasno določeni in da jih vsi zaposleni razumejo. Zbrati moramo čim 
več informacij o podjetju, zgodovini, težavah, zaposlenih in ciljih kot celote. Mnogi ne znajo 
biti dovolj specifični in kot podlago za izobraževanje uporabljajo ves poslovni načrt, v tem 
lahko nastopi težava (Welsby, 2003). 

6 Določitev ciljev izobraževanja 
Razlika med poslovnim ciljem in ciljem izobraževanja je v tem, da prvi upošteva poslovne 
razmere podjetja kot celote, drugi pa je osredotočen na ljudi in njihovo vedenje. Obstaja pa 
povezava med njima oz. povezuje ju vprašanje, kaj se mora doseči z izobraževanjem, da bi 
lahko z osvojenim znanjem dosegli poslovni cilj. Pri cilju izobraževanja je pomembno, da je 
natančno določen in da so merila, s katerimi bo mogoče ugotoviti učinkovitost izobraževanja, 
vnaprej opredeljena. Ta merila so lahko izražena številčno, lahko pa spremembe v vedenju 
izrazimo opisno. Pri tem je treba poudariti, da moramo biti pri postavljanju ciljev realni, še 
posebno glede časovnega obdobja, v katerem naj bi prišlo do sprememb (Welsby, 2003). 
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Nekatere organizacije pričakujejo od izobraževanja dosego naslednjih ciljev (Florijančič et 
al., 2004, str 112):    

1. Izboljšati kakovost in količino proizvodov ali storitev. 
2. Znižati lastno ceno in ohranjati stroje ter opremo. 
3. Zmanjšati število delovnih nezgod. 
4. Izboljšati motivacijo in samospoštovanje posameznikov, ki potem bolje in bolj 

strokovno delajo.  

7 Ocena izobraževalnih potreb 
Preden se oblikuje natančen program izobraževanja, moramo tudi določiti oceno 
izobraževalnih potreb. Raziskovanje in ugotavljanje izobraževalnih potreb sta temeljni stopnji 
izobraževalne dejavnosti, od katere so usodno odvisne vse nadaljnje stopnje, zato ju moramo 
realizirati celovito in sistematično. Ko določimo potrebo, moramo primerjati razpoložljivo 
znanje s potrebnim znanjem za opravila in naloge. Ugotoviti moramo odstopanje in izmeriti 
njihovo velikost, to pa naj bi bila osnova za plan in program treninga. Ocena izobraževalnih 
potreb ima tri ravni (Florijančič et al., 2004, str 112 – 114):   

1. Raven organizacijske analize - proučujejo strateške plane in cilje organizacije ter 
ugotavljajo, ali so dodatne potrebe po izobraževanju. Pri tem uporabljajo kadrovski 
plan ali analize uspehov prejšnjih programov izobraževanja ob delu. 

2. Operativne analize - analizirajo opravila in naloge ter sistematizacijo delovnih mest in 
proučujejo ocene  delovnih rezultatov. Kadar so te ocene nezadovoljive, se izvede 
priprava ter nato izvedba izobraževanja. 

3. Analize posameznikov - ob prehodu na novo tehnologijo ali na nov obrat je treba 
analizirati znanje in veščine posameznikov ter predlagati program izobraževanja. V 
primeru, da posameznik ne zadovoljuje potrebe na določenem delovnem mestu, 
moramo ugotoviti razloge za to in jih odpraviti. Možnost za nezadovoljstvo je tudi 
premalo znanja o stvareh, katere dela. To analizo izvajamo s pomočjo intervjuja, 
opazovanja ter delovnih poročil.  

8 Diferencirane izobraževalne potrebe 
Diferencirane izobraževalne potrebe so tiste, ki jih zadovoljujemo z usposabljanjem in 
izpopolnjevanjem zaposlenih. Opredeljene so predvsem v planu razvoja kadrov, deloma pa 
tudi v planu sprejemanja in razporejanja kadrov. S primerjalno analizo dejanskih znanj in 
sposobnosti zaposlenih s tistimi, ki jih zahteva opis dela, ugotavljamo morebitne 
primanjkljaje v strokovni izobrazbi, posebnem znanju in sposobnostih ter delovnih izkušnjah 
zaposlenih. Tako opredelimo tiste izobraževalne potrebe, ki jih moramo zadovoljiti, da 
dosežemo usklajenost med zahtevami delovnega mesta z dejansko strokovno usposobljenostjo 
delavca.  S spremljanjem in analizo razvojnih zahtev se približamo potrebam po stalnem 
usposabljanju in izpopolnjevanju na področju določene znanosti ali stroke. Zaostajanje za 
razvojem odkrivamo z analizo dela in zahtev, s pogovori z izvedenci za določene znanosti in 
stroke, s proučevanjem razvojnih projektov in drugimi tehnikami. Odgovarjamo na različna 
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vprašanja, npr. Kaj je v določeni znanosti novega? Kaj je novega v določeni stroki? (Možina, 
2002, str. 232 – 235). 
Z analizo problemov pri delu ugotavljamo, če je vzrok za nastanek problema pomanjkljivo 
usposobljeni zaposleni. Težave odpravimo tako, da potrebe po izobraževanju opredelimo 
tako, da po posameznih problemih ugotavljamo, s kakšnim izobraževanjem ali 
usposabljanjem zaposlenih bi jih odpravili (Možina, 2002, str. 234). 

Ocene in cilji nam pokažejo, kje obstajajo dodatne potrebe po izobraževanju in kakšne so te 
potrebe. Tako vemo, kaj vključiti v izobraževanje in česa ne. 

9 Oblikovanje natančnega programa izobraževanja  
Temeljno izhodišče za načrtovanje izobraževanja je plan razvoja kadrov. V primeru, da ga 
organizacija nima, je izhodišče dokumentacija usklajenih izobraževalnih potreb. Z 
dolgoročnimi plani izobraževanja skušamo v organizaciji v grobih okvirih opredeliti 
predvsem kadrovsko izobraževalno strategijo in cilje (Možina, 2002, str. 235). 

Temeljne sestavine teh planov so (Možina, 2002, str. 235 – 238): 

1. Programska sestavina - z njo opredelimo v planu izobraževanja programsko strukturo 
izobraževalnih ali kadrovsko razvojnih ukrepov. Programska struktura plana izobraževanja 
vsebuje programe za pridobitev strokovne izobrazbe, programe izpopolnjevanja in programe 
usposabljanja. S pomočjo teh sestavin pa podrobno opredelimo naziv, vrsto in stopnjo 
zahtevnosti posameznega programa.                                                                                                  

2. Izvedbena sestavina - v njej opredelimo nosilce ali izvajalce posameznih programov, kraj 
izobraževanja, trajanje izobraževanja, rok izvedbe ter obseg izobraževanja po posameznem 
programu - število izobraževalnih skupin za vse programe, vključene v programsko 
komponento.                                                                                                                                                         

3. Finančna sestavina - podlaga za finančno sestavino so opredeljeni podatki s programsko in 
izvedbeno komponento. Z njo opredelimo, koliko bo izobraževanje stalo.                        
Plan izobraževanja moramo nato predložiti vodstvu organizacije in upravnim organom v 
obravnavo in potrditev. Potrjen plan je temelj za vse nadaljnje delo izobraževalne dejavnosti v 
organizaciji. 

10 Proces izobraževanja      
Izobraževanja po vsebini lahko razdelimo na različne oblike, odvisno od želje udeležencev, 
od časa, denarja, starosti in še drugih dejavnikov. Zaposleni brez srednje šole se odločajo za 
nadaljnje šolanje ali za prekvalifikacijo. Študentje lahko izbirajo med tremi stopnjami študija 
(višješolski, visokošolski in univerzitetni), velik interes pa je tudi na podiplomskem študiju. 
Za podjetje je pomembno, da pozna, kakšne možnosti imajo bodoči zaposleni za 
izobraževanje. Tako lahko vidijo, kašno izobrazbo si lahko pridobijo ter jim omogočijo njihov 
študij oz. jim z različnimi oblikami lahko pomagajo pri pridobitvi izobrazbe. Vsi zaposleni  
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nimajo možnosti za šolanje. Zato so zelo iskane krajše oblike izobraževanja, kot so različne 
oblike seminarja ali tečaja. Udeleženci želijo na njih zvedeti čim več primerov iz prakse in ne 
toliko teorije, tako lahko pridobljeno znanje aplicirajo na svoje delovno področje ter 
izboljšajo uspešnost poslovanja. Nova poznanstva, izmenjava mnenj ter srečanje z drugimi 
slušatelji lahko prav tako štejemo med vrste izobraževanja. 

V splošnem lahko vse vrste pridobivanja znanja delimo na interna in eksterna izobraževanja, 
izpopolnjevanja ter usposabljanja. Interna pridobivanja znanj izvajamo znotraj organizacije, 
eksterna pa izven organizacije (Mihalič, 2006, str. 190). 

 V okviru internih izobraževanj, ki so namenjena predvsem pridobivanju splošnih znanj, 
katerih potreba je večjega obsega in je splošna večjemu številu zaposlenih znotraj 
organizacije, lahko izvajamo zlasti naslednje temeljne vrste pridobivanja znanj (Mihalič, 
2006, str. 190 - 191): 

- Funkcionalna interna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. 
- Usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu in ob delu. 
- Izobraževanje in usposabljanje v okviru uvajanja zaposlenih. 
- Usposabljanje zaposlenih v obdobju izvajanja pripravništva. 
- Usposabljanje zaposlenih v poskusnem obdobju. 
- Usposabljanje v obdobju opravljanja prakse. 

 
V okviru eksternih izobraževanj, ki so namenjena pridobivanju specifičnih strokovnih znanj, 
katerih potreba je manjšega obsega in zadeva manjše število zaposlenih v organizaciji, pa 
lahko izvajamo zlasti naslednje temeljne vrste pridobivanja znanj (Mihalič, 2006, str. 190 – 
191): 

- Funkcionalna eksterna znanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. 
- Izobraževanja ob delu in iz dela. 
- Samostojno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. 
- Izpopolnjevanje na konferencah, strokovnih predavanjih, posvetovanjih, seminarjih, 

simpozijih, strokovnih ekskurzijah in podobno. 

10.1 Oblike internega izobraževanja 

10.1.1 Usposabljanje 
Izobraževanje ne pripravlja posameznika za natančno določeno delo ali natančno določeno 
delovno mesto. Pripravlja ga za več možnih delovnih situacij, navzven pa se kaže v enotnosti 
znanja in sposobnosti. Usposabljanje pa je nek »dodatni trening« tistih znanj, sposobnosti in 
navad, ki so potrebna za opravljanje določenega dela v okviru celote neke dejavnosti. 
Opredelimo ga lahko kot zaključno stopnjo procesa izobraževanja. Je proces, s katerim 
razvijamo tiste posameznikove sposobnosti, ki jih potrebuje pri opravljanju natančno 
določenega dela v okviru določene dejavnosti (Možina,  2002, str. 216 - 218). 
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Opredelimo ga lahko tudi kot proces razvijanja in pridobivanja specifičnih znanj, sposobnosti, 
veščin, navad in drugih kompetenc, ki jih zaposlenih potrebujejo pri učinkovitem in uspešnem 
opravljanju del in nalog v okviru delovnega mesta in v okviru svoje dejavnosti na področju, 
na katerem v organizaciji dela (Mihalič, 2006, str. 190). 

Oblike usposabljanja 

Usposabljanje zajema različne izobraževalne procese in dejavnosti v organizaciji. Za te 
različne oblike usposabljanja pa so se uveljavili tudi izrazi (Možina, 2002, str. 216 – 218):                               

1. Pripravništvo - je proces načrtnega vključevanja novincev, ki so si pridobili poklic, v 
delovno okolje in delo ter njihovo strokovno usposabljanje za konkretno delo v 
organizaciji. Gre za daljše obdobje praktičnega usposabljanja posameznika, ki poteka 
pod nadzorom v določenih okoliščinah. Cilj pripravništva je, da je po končanem 
usposabljanju pripravnik sposoben samostojno opravljati delo. S pripravništvom želijo 
povezati teoretično znanje s praktičnimi dejavnostmi.                                                                              

2. Dopolnilno usposabljanje - je usposabljanje posameznika v dejavnosti, v kateri je že 
dosegel neko stopnjo usposobljenosti, potrebne pa so manjše dopolnitve sposobnosti.                          

3. Uvajanje - usposabljanje posameznika, tako da bo razvil takšne sposobnosti, ki ji 
zahteva določeno delovno mesto. Uvajanje poteka torej v okoliščinah, v katerih bo 
posameznik deloval v prihodnosti.                                                                                                           

4. Priučitev - poteka v običajnih delovnih okoliščinah in je primerno le za enostavna in 
nezahtevna dela.  Primerna je za opravljanje del, za katera ni potrebna poklicna 
izobrazba ter je namenjena delavcem, ki pričenjajo z novim delom na novem 
strokovnem področju ter novim delavcem.                                                                                               

5. Preusposabljanje - razvijanje posameznikove sposobnosti za določeno delo, ki je 
različno od tistega, ki ga je opravljal do prej.  

10.1.2 Strokovna literatura 
Na voljo je vsem delavcem. Omogoča jim, da so na tekočem z najnovejšimi informacijami s 
svojega delovnega področja. Več zaposlenih lahko prebere isto revijo, v podjetju pa bi morali 
organizirati, da bi strokovna literatura bolj krožila med zaposlenimi (Ivanuša Bezjak, 2003) 

10.1.3 Štipendije ter prakse in pripravništva 
Med način izobraževanja zaposlenih lahko uvrščamo omogočanje študija študentom. To 
omogočimo z različnimi štipendijami ter možnostmi opravljanja prakse v podjetju. Tako 
lahko pridobijo teoretično znanje na univerzi, praktično znanje pa v podjetju in podjetje si 
tako zagotovi dober kader v prihodnosti. Poleg tega pa jih podjetje že od samega začetka 
navadi na svoj red in delovanje v podjetju (Ivanuša Bezjak, 2003).  
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10.1.4 Poučevanje 
Upošteva načelo, da je učenje uspešno, če tisto, kar se učimo, med učenjem izvršujemo. 
Pomembno je zlasti pri učenju spretnosti, ki jih učenec lahko pridobi samo z lastno 
aktivnostjo (Možina, 2002, str. 227). 

10.1.5 Rotiranje 
Rotiranje pomeni, da se posameznik določen čas izmenično uči z delom in poučevanjem na 
različnih delovnih mestih v organizaciji. Imenujemo jo tudi menjavanje delovnega mesta. V 
preteklosti je bila priljubljena pri izobraževanju managerjev. Danes se uporablja tudi v 
proizvodnji. Omogoča večjo povezanost in sodelovanje ljudi v skupini, učinkovitejše 
reševanje problemov v skupini ter nadomeščanje med sodelavci ob odsotnosti. Odpravlja tudi 
monotonost dela (Možina, 2002, str. 228). 

10.1.6 Uvajalni programi 
Namenjeni so učenju novincev ali pa že zaposlenih za delo na novem strokovnem področju v 
organizaciji, ne zajemajo pa tistih novincev, ki vstopajo v delovno razmerje kot pripravniki.  
Gre za kombinacijo sistematičnega in formaliziranega programa uvajanja in prilagajanja ter 
poučevanja izvajalca s ciljem zmanjševanja stroškov in časa vpeljave novinca v organizacijo 
in delo (Možina, 2002, str. 229). 

10.2 Oblike eksternega izobraževanja 

10.2.1 Sejmi in razstave 
V današnjem svetu je tudi zelo pomembno, še posebej pri podjetju, ki se ukvarja z 
inženiringom, da zaposlene pošilja na različne sejme in razstave, predvsem strokovne delavce 
iz določenega področja. Za druge delavce je obisk sejma primerna oblika nematerialne 
motivacije (Ivanuša Bezjak, 2003).  

10.2.2 Samoizobraževanje 
Vedno bolj se pojavlja samoizobraževanje zaposlenih. V knjižnici si sposodijo knjige in 
revije, udeležijo se različnih tečajev. Sami hodijo na sejme in razstave. Takšni zaposleni se 
zavedajo, da je znanje njihov največji adut in prednost na trgu delovne sile (Ivanuša Bezjak, 
2003).  

10.2.3 Učne metode 
So del procesa organiziranega učenja in se kažejo skozi ravnanje udeležencev učnega procesa. 
Z njimi želimo doseči čim bolj učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Lahko bi jih 
poimenovali tudi racionalizacija procesa učenja ali pa procesi vodenja učencev pri dejavnosti 
učenja. V organizaciji je predvsem poudarek na metodah podajanja in prenosa znanja na 
relaciji učenec-učitelj-vsebina. Glede na ravnanje udeležencev učnega procesa in izvore 
znanja lahko učne metode delimo na (Možina, 2002, str. 225 - 226):  
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- Pasivne učne metode - učna snov je udeležencem neznana. Značilna je poudarjena 
vloga učitelja kot edinega vira informacij in znanja. Primerne so za množične oblike 
izobraževanja, ki potekajo frontalno. Komunikacija je enosmerna. Sem spadajo 
predavanje, pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje in prikazovanje. 

- Aktivne učne metode - učna snov je udeležencem nekoliko znana ter so se sposobni 
sami učiti. Učitelj ni izvor znanja, ampak le svetuje in daje navodila, učenci pa znanje 
pridobivajo iz drugih virov, naučeno pa obnavljajo z dejavnostjo. Sem spada 
programirano učenje in učenje z računalnikom.                                                                                        

- Kombinirane metode - gre za kombinacijo obeh metod in enakovredno vlogo učitelja 
in učenca pri skupni dejavnosti. Primerne so za skupinske in individualne oblike 
izobraževanja.  

Pri učnih metodah moramo upoštevati cilje, ki jih želimo doseči z učenjem, predhodno znanje 
udeleženca ter sredstva, ki jih zahteva izvajanje neke metode. Upoštevati pa moramo tudi 
vpliv metode na način komuniciranja, sodelovanja in motiviranja udeležencev. 

10.2.3 Predavanje 
Je oblika, primerna za posredovanje novega znanja večji skupini ljudi. Gre za srečanje 
večjega števila ljudi, na katerem ima predavatelj poudarjeno vlogo, saj nastopa v vlogi 
izključnega posredovalca znanja in informacij udeležencem predavanja. Prednosti predavanja 
so, da lahko večji skupini ljudi v relativno kratkem času posredujemo novo znanje. Primerno 
je tudi za posredovanje enotnih znanj na nivoju organizacije. Slabosti predavanj pa sta 
pasivna vloga udeležencev in malo možnosti za ugotavljanje razumevanja (Možina, 2002, str. 
226 – 227). 

10.2.4 Tečaji 
Učna vsebina se podaja udeležencem sistematično in  po določenem zaporedju ter je primerna 
za posredovanje novega, dopolnjevanja ali obnavljanja znanja. Gre za srečevanje večjega 
števila ljudi in za pridobivanje znanja in spretnosti na točno določenem področju. Večina 
tečajev se konča s preizkusom znanja in formalno veljavnim izkazom o opravljenem 
preizkusu znanja. Prednost tečaja je, da uporaba različnih metod olajša prenos znanja ter da se 
na koncu opravi preizkus znanja. Trajanje in učne metode se prilagajajo obsegu učne snovi in 
predznanju udeležencev. Slabost tečaja pa je, da ni vedno prilagojen potrebam udeležencev 
(Možina, 2002, str. 227). 

10.2.5 Programirano učenje 
Je metoda učenja, pri kateri programirano učno gradivo prevzame vlogo učitelja. Učenec se 
uči tiste vsebine, ki so mu predložene prek avdiovizualnih gradiv, učbenikov, delovnih 
zvezkov ali multimedijskih paketov. Gre za samostojno učenje. Prednost je v tem, da si vsak 
sam narekuje tempo učenja in ima pri tem na voljo povratne informacije. Slabost je v tem, da 
so te metode zaenkrat še drage (Možina, 2002, str. 228). 
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10.2.6 Učenje z računalnikom  
Učenje z računalnikom postaja vedno pomembnejše. Učenje temelji na različnih metodah. Na 
primer metoda vaj in utrjevanja znanja, metoda iskanja informacij in pridobivanje novega 
znanja ali pa metoda poučevanja, ki temelji na principih programiranega učenja. 
Najpomembnejše so metode eksperimentiranja s simulacijami in metodo reševanja 
problemov. Zahtevajo odločanje učenca in spodbujajo kreativnost. Prednost učenja z 
računalnikom je, da se lahko vsak uči sam, odloča lahko, kdaj in kje se bo učil (Možina, 2002, 
str. 228 – 229). 

10.2.7 Center za samostojno učenje 
Podpira samostojno učenje. Organizacija na določenem mestu daje učečemu posamezniku na 
razpolago sredstva in omogoča dostop do virov, ki mu omogočajo, da se sam uči ter da čas in 
ritem učenja prilagaja svojim sposobnostim in razpoložljivostim. Poleg tega pa mu nudi tudi 
strokovno svetovanje pri organiziranju samostojnega učenja in odpravljanju težav pri učenju 
(Možina, 2002, str. 229).  

10.3 Najsodobnejše oblike pridobivanja znanja 
Med najsodobnejšimi oblikami izobraževanja je potrebno posebej izpostaviti (Mihalič, 2006, 
str. 191 – 193): 

- Simulacijsko izobraževanje je popolnoma aplikativno naravnavo in temelji na 
pridobivanju znanj na osnovi simuliranja različnih realnih situacij pri opravljanju del 
in nalog. Najpogosteje se uporablja za trening zaposlenih v primerih odzivanja na 
spremembe, pravilnega ukrepanja v različnih kriznih situacijah, optimalnega 
odločanja ob simulaciji različnih pogojev dela in podobno. 

- Izobraževanje na daljavo in e-izobraževanje pridobiva izjemne razsežnosti, in sicer 
zaradi vedno večjih možnosti informacijske in telekomunikacijske tehnologije. E- 
učenje postaja najhitrejši način učenja, poleg tega ga pa lahko izvajamo brez 
kakršnihkoli časovnih in lokacijskih omejitev. 

- Ekstremno usposabljanje je vedno bolj popularno. Izvaja se v naravi in praviloma pod 
ekstremnimi pogoji, v katerih se zaposleni učijo timskega dela, načrtovanja, 
organiziranja, vodenja in nadzorovanja. Ekstremne oblike uporabljamo tudi ob izbiri 
novo zaposlenih in ob selekciji kandidatov za naslednike ter napredovanje, saj tako 
testiramo njihovo vedenje v težkih pogojih. 

- Benchlearning je v zadnjem času, predvsem v najboljših tujih organizacijah znanja in 
v učečih se organizacijah, najhitrejša in najučinkovitejša oblika pridobivanja znanj za 
opravljanje vsakodnevnih del in nalog zaposlenih. Predstavlja eno izmed novih sfer 
medorganizacijskega učenja, ki v svoji najožji obliki poteka med dvema ali več 
organizacijami iste ali zelo podobne panoge. V procesu benchlearninga gre za 
sistematično pridobivanje, razvoj in izmenjavo znanj, izkušenj ter drugih kompetenc 
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zaposlenih iz različnih organizacij. Gre za neko obliko timskega oziroma skupinskega 
izobraževanja ter izpopolnjevanja, ki temelji na izvajanju skupnih raziskav in razvoja 
ter skupinskem inoviranju. Namen benchlearninga je pridobitev novih aplikativnih 
znanj, ki jih zaposleni vzporedno takoj aplicirajo tako v lastnem podjetju kot v 
procesih, ki potekajo združeno s hkratnim sodelovanjem več podjetij. 

11 Ugotavljanje in vrednotenje izobraževanja 
Kako učinkovito je bilo določeno izobraževanje lahko ugotovimo le, če smo v prvih dveh 
fazah cilje določili dovolj natančno. Proces izobraževanja se ne zaključi s končanim 
izobraževanjem, ampak se zaključi z ugotavljanjem in vrednotenjem rezultatov samega 
procesa izobraževanja. Ključno je, da si tisti, ki v podjetju skrbijo za izobraževanje, vzamejo 
dovolj časa za ugotavljanje, kaj je bilo v procesu izobraževanja doseženo. Ko ugotovijo 
dosežke, jih nato primerjajo s cilji izobraževanja, ki so jih opredelili pred začetkom procesa. 
Le na tak način lahko ugotovimo, ali je bilo izobraževanje uspešno ali ne.                        
Način ugotavljanja in vrednotenja procesa izobraževanja se lahko razlikuje od podjetja do 
podjetja. Proces je dolgoročen in ga je najbolje izvesti v treh fazah (Welsby, 2003): 

1. Zadovoljstvo udeležencev in dokazi o pridobitvi znanja - ugotavljamo prve odzive 
zaposlenih na izobraževanje, njihove občutke ter dokaze o pridobljenem znanju in 
razvitih sposobnostih. Stopnja zadovoljstva zaposlenih oz. udeležencev v procesu 
izobraževanja je pomembna zato, ker praviloma tisti, ki so zadovoljni končali 
izobraževanje, želijo tudi nadaljevati proces izobraževanja. Dokazi o pridobljenem 
znanju in sposobnostih so pa po drugi strani pomembni zato, da bi jih lahko uvedli v 
prakso. Vodja mora vedeti, kaj so se podrejeni naučili, saj lahko le tako pridobljeno 
znanje uporabijo v praksi. 

2. Prenos znanja v prakso -  ta faza je namenjena predvsem o pridobivanju povratnih 
informacij o tem, kako se pridobljeno znanje prenaša v prakso. Sodelovati morajo 
vodje in udeleženci izobraževanja. V primeru, da znanja ni možno prenesti v prakso, je 
bil proces le izguba časa.  

3. Dolgoročne koristi in rezultati - po navadi traja do pol leta, ko ugotavljamo, kakšni so 
bili doseženi cilji, ki smo jih postavili v drugem koraku procesa izobraževanja. V tej 
fazi ugotavljamo tudi, koliko je proces izobraževanja vplival na izboljšanje poslovanja 
podjetja.  Pri ocenjevanju mora sodelovati oseba, ki je sodelovala pri postavljanju 
ciljev poslovanja kot tudi izobraževanja, saj lahko le ona oceni, ali so bili uresničeni 
cilji ali ne; če niso bili, ugotovi, za koliko odstopajo. 

Zgoraj opisan postopek je eden izmed možnih postopkov, kako ocenjevati proces 
izobraževanja. Eden izmed zanimivih postopkov je ocenjevanje razmerja med koristmi, ki jih 
pridobimo od procesa izobraževanja, ter stroški, ki jih imamo s samim izobraževanjem (cena 
trenerja, materiala, sredstev, izgubljeni prihodki od podjetja ter administrativni stroški). Pri 
vsaki metodi pa moramo ocenjevati rezultate glede na načrt izvedbe izobraževanja. Vidiki 
treninga, ki jih ocenjujemo, so običajno naslednji (Florijančič et al., 2004, str. 116):    
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- Cilji: koliko je bilo prenesenega znanja in naučenih veščin, kako se je izboljšala 
delovna klima v organizaciji…                                                                                       

- Sposobnost trenerja - inštruktorja: kako je uspel prenesti znanje na udeležence, kakšne 
metode in sredstva je uporabljal. Rezultat je viden, ko opazujemo udeležence pri delu, 
kako se znajdejo po izobraževanju in ali so bolj uspešni kot prej in podobno.  

- Uporabljano znanje in lestvica vrednot učencev: kako so uspeli uporabiti znanje in 
veščine, ali so spremenili stališča in obnašanje v želeni smeri.                                                               

- Program: ali je ustrezal potrebam učencev glede na potrebno uporabno znanje in 
veščine.   

- Proizvod: je rezultat izobraževanja; za koliko se je izboljšala kvaliteta in kvantiteta ter 
hitrost dela. 

Za merjenje učinkovitosti izobraževanja lahko uporabljamo različne metode. Med njih 
uvrščamo različne kadrovske evidence o izobraževanju, intervjuje z udeleženci in njihovimi 
vodji, različne vprašalnike, ki jih rešujejo udeleženci na koncu izobraževalnega procesa. 
Podjetja uporabljajo tudi različne teste za preverjanje nivoja znanja z merjenjem sprememb v 
znanju in veščinah (Florijančič et al., 2004, str. 116). 

12 Raziskava o načinu izobraževanja v podjetju Alba 
V podjetju ALBA sem izvedla raziskavo v obliki intervjuja in ankete ter tako skušala pridobiti 
čim več in čim bolj natančne podatke, ki so me zanimali v zvezi z vlaganjem podjetja v 
izobraževanje svojih zaposlenih. Prvi del empiričnega dela diplomske naloge je bil intervju. Z 
njim sem izvedela, kakšne plane imajo glede izobraževanja v prihodnosti, v katero področje 
najbolj vlagajo, kako motivirajo zaposlene in drugo. Drugi del empiričnega dela sestavlja 
anketa. Namenjena je ugotavljanju, kakšno mnenje ter želje imajo zaposleni v podjetju Alba 
glede procesa izobraževanja. Ugotoviti sem tudi hotela, ali so zadovoljni s procesom 
izobraževanja, kaj jih motivira za nadaljnje izobraževanje in ali imajo željo po pridobitvi 
novega znanja ali ne. 

12.1 Namen raziskave 
Namen raziskave je bil z intervjujem v podjetju pridobiti oziroma izvedeti, kakšne so 
značilnosti izobraževanja v podjetju, kako je organiziran izobraževalni proces. Ali na koncu 
izobraževanja ocenjujejo sam postopek izobraževanja in zadovoljstvo zaposlenih. Zanimalo 
me je tudi, če si na začetku postavijo cilj izobraževanja in če ga tudi dosežejo. Ugotoviti sem 
želela, kako motivirajo in nagrajujejo zaposlene in kako obdržijo tiste, v katere vlagajo 
sredstva za izobraževanje. Eden izmed namenov je bil tudi ugotoviti oblike izobraževanja,  
katerih se največkrat poslužujejo, v katera področja največ vlagajo za izobraževanje in kako 
zaposlene spodbujajo. Ugotoviti sem hotela še, kako ugotavljajo potrebe po novih znanjih. Z 
anketo sem se osredotočila na zadovoljstvo zaposlenih z izobraževalnim procesom v podjetju. 
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Zanimalo me je tudi, katere oblike izobraževanja so zaposleni že obiskovali, kaj jih motivira 
za nadaljnje izobraževanje, na katerem področju se želijo izobraževati v prihodnosti ter če si 
želijo nadaljnjega izobraževanja sami ali jih podjetje sili v to.  

12.2 Metodologija 
Podjetje Alba sem izbrala zato, ker že od začetka študija delam med počitnicami preko 
študentskega servisa pri njih. Zanimalo me je, kako skrbijo za izobraževanje svojih zaposlenih 
ter s tem tudi za to, da se na spremembe na trgu pravočasno odzivajo. 

Sestavila sem intervju in anketo. Na vprašalnik je odgovarjala vodja kadrovskega oddelka, ki 
skrbi za zaposlene. Na anketo je odgovarjalo 30 naključno izbranih zaposlenih v podjetju. 

Vnaprej delno strukturiran vprašalnik oziroma intervju sem uporabila kot sredstvo analize. Za 
intervju sem se odločila, ker sem tako izvedela, kako gledajo na izobraževanje vodje oziroma 
kako želijo izvajati izobraževanje v podjetju. S pomočjo intervjuja sem ugotovila, kakšne so 
želje managementa glede izobraževanja v podjetju. Z obiskom sem opravila anketo ter tako 
stopila v kontakt z zaposlenimi, ki se trenutno izobražujejo. Tako sem izvedela, kako so 
zadovoljni s samim procesom izobraževanja ter nagrajevanja. Izbrala sem 30 naključno 
izbranih zaposlenih, ki so mi pomagali pri raziskavi. S prvim delom ankete sem spraševala po 
splošnih podatkih, kot so spol, starost ter stopnja izobrazbe. Drugi del ankete je bil namenjen 
raziskavi o zadovoljstvu zaposlenih z organizacijo izobraževanja v podjetju in o motivaciji za 
nadaljnje izobraževanje. 

12.3 Predstavitev podjetja Alba  
Podjetje Alba, v katerem sem izvedla intervju in ankete, ima sedež v Slovenj Gradcu v 
Sloveniji ter je le eno podjetje v skupini Alba. Skupino sestavlja 6 podjetij, ki imajo sedeže v 
različnih državah. Tako je centrala v Avstriji v Forstau. V Avstriji imajo še eno skupino v 
Radstadtu, eno izmed podjetij je v Nemčiji v Kirchlengernu, eno v Franciji v Strasbourgu ter 
eno na Slovaškem, kjer imajo svoje podjetje v Suraniyu. 

Osnovna dejavnost skupine Alba je izdelava orodij modelov in oprema za proizvodnjo 
izdelkov iz poliuretanske pene (PUR). Najbolj uveljavljena je na področju opreme interjerja v 
avtomobilski industriji ter na ostalih področjih industrijske proizvodnje (Opis podjetja, 
URL:[www.alba.co.at//alba_slo.htm], 15.7.2008).  

Ponujajo tudi različne storitve kot CAD razvoj, projektni management, izdelava modelov, 
izdelava orodij, CNC rezkanje, izdelava strojev, naprav in opreme, merilna tehnika, popravila, 
vzdrževanje, selitev proizvodne opreme in proizvodnja prototipov iz poliuretana. Ponujajo 
izdelavo avtomobilskih sedežev, delujejo pa tudi na drugih področjih. Omogočajo izvedbo 
strojev po naročilu, delujejo v letalski industriji, v gradbeništvu ter v pohištveni industriji 
(Opis podjetja, URL:[www.alba.co.at//alba_slo.htm], 15.7.2008). 

 

http://www.alba.co.at//alba_slo.htm
http://www.alba.co.at//alba_slo.htm
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Tabela 2: Izobrazbena struktura zaposlenih v podjetju Alba v obdobju 2003 – 2007. 

Stopnja 
strokovne  2003  2004  2005  2006  2007   
izobrazbe Število % Število % Število % Število % Število %

I. 2 3,51 2 3,17 2 3,03 2 2,94 2 2,70
II. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,35
III. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
IV. 30 52,63 31 49,21 33 50,00 34 50,00 37 50,00
V. 12 21,05 13 20,63 11 16,67 12 17,65 13 17,57
VI. 2 3,51 5 7,94 7 10,61 7 10,29 8 10,81
VII. 11 19,30 12 19,05 13 19,70 13 19,12 13 17,57

Skupaj 57 100,00 63 100,00 66 100,00 68 100,00 74 100,00
 

Vir: Kadrovska evidenca podjetja, 2008. 

Iz razpredelnice lahko vidimo, da je število zaposlenih iz leta v leto naraščalo. Razvidno je, da 
ima največ zaposlenih četrto stopnjo izobrazbe, to je zaključena srednja šola. V podjetju je 
torej največ tako imenovanih navadnih delavcev, to so večinoma orodjarji, varilci in lesarji. 
Pri oblikovanju in načrtovanju programa izobraževanja morajo biti pozorni na to, kako bodo 
pritegnili njihovo pozornost, saj v večini primerov sami nimajo motivacije do nadaljnjega 
pridobivanja znanja. Na drugem mestu so tisti s peto in sedmo stopnjo izobrazbe. Ponavadi 
zaposleni s sedmo stopnjo izobrazbe nimajo več želje po pridobitvi višje stopnje. Zato se ti 
zaposleni v večini primerov izobražujejo v primeru nove tehnologije, računalniških 
programov ter hodijo na sejme, razstave in tako ostanejo na tekočem ter sledijo spremembam 
v okolju podjetja. Pri zaposlenih s peto ali šesto stopnjo izobrazbe pa obstajajo želje, da 
pridobijo znanja, ki jim bodo prinesla višjo stopnjo izobrazbe. Ti zaposleni hodijo na 
predavanja ter tečaje, seveda pa tudi na sejme in razstave, ki so pomembni za vsakodnevno 
delovanje podjetja.   

12.4 Ugotovitve iz pogovora  
V pogovoru z Darjo Pogorevc, diplomirana ekonomistka ter vodja kadrovske službe v 
podjetju Alba, sem izvedela, da se zavedajo pomembnosti permanentnega izobraževanja. 
Njihov cilj je čim nižja cena ter čim krajša izguba delovnega časa. Gre predvsem za strokovna 
izpopolnjevanja, ki se načrtujejo sproti glede na ponudbe izvajalcev in na novosti v stroki in 
zakonodaji. Na njihovem področju je izobraževanje v osnovi zelo drago - od nekaj deset ali 
sto, pa tudi do tisoč evrov na posameznika, sploh na področju konstruiranja in programiranja. 
Izobraževanje včasih traja več dni, zato morajo biti ti stroški vsi načrtovani. V podjetju 
nimajo določene birokracije glede načrtovanja in organiziranja izobraževanja ali merjenja 
zadovoljstva, saj so srednje veliko podjetje in si oddelka posebej za izobraževanja ne morejo 
privoščiti.  

V podjetju se je lani izobraževala približno polovica vseh zaposlenih v podjetju, v povprečju 
pa so namenili okoli 30.000€ za izobraževanje. Nimajo izdelanega načrta za izobraževanje, 
ampak se ta gradi sproti, glede na potrebe in možnosti, ki jih imajo. Vnaprej so znane 
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prioritete, poleg tega pa zaposleni tudi sami opozarjajo na potrebe izobraževanja in sodelujejo 
pri raziskovanju potreb. 

Avtorica Palm Welsby je v svojih člankih predstavila model izobraževanja, ki poteka v petih 
točkah. Najprej moramo določiti poslovne cilje. Potem lahko glede na njih določimo cilje 
izobraževanja ter oblikujemo natančen izobraževalni program. Četrti korak je izvedba 
programa oziroma izobraževanja, na koncu pa še ocena izobraževanja. Model sem jim 
predstavila in ga razložila. V podjetju neformalno upoštevajo vse korake, ne ločujejo pa 
natančno, katere korake so že opravili in katere še ne, saj nimajo birokracije izobraževanja, 
kot sem že prej omenila. Kljub vsemu se zavedajo, da so za uspešno izvedeno izobraževanje 
pomembni vsi koraki. Največji poudarek in prednost dajejo določitvi ciljev in izbiri ter 
izvedbi programa izobraževanja. 

Zaradi dinamičnega okolja in njihove stroke dajejo prednost tudi izobraževanju na področju 
računalništva ter nove tehnologije. Seveda pa izobražujejo zaposlene na področju ravnanja z 
ljudmi pri delu, poslovodenja, trženja, nove zakonodaje, kot so davki, delovno pravo, zdravje 
in varnost pri delu, saj je spremljanje sprememb na tem področju zelo pomembno za 
poslovanje podjetja. 

Gospa Pogorevc je povedala tudi, da potrebe po novem znanju ugotavljajo na podlagi zahtev 
zaposlenih, analize poslovnega načrta ter sprememb zahtev na trgu. Upoštevajo interese 
zaposlenih ter potrebe in zahteve trga in družbenega okolja. Budno spremljajo vse spremembe 
na trgu, saj je konkurenca močna in si ne smejo privoščiti zaostanka v novostih; zaradi tega že 
sami zaposleni spodbujajo izobraževanje oziroma čutijo potrebe po novem znanju. 

Glede na to, da najbolj poudarjajo izobraževanje na področju računalništva ter nove 
tehnologije, največkrat uporabljajo tečaje ali seminarje za izobraževanje zaposlenih. Seveda 
pa zaposleni obiskujejo razne sejme, razstave ter programirani pouk. Za novince imajo 
urejeno, tako kot večina podjetij, mentorstvo ter pripravništvo, saj menijo, da lahko tako 
pridobijo največ izkušenj ali znanja, ki jih zaposleni potrebujejo v prihodnosti. 

Učinkovitost in uspešnost posameznega izobraževanja ocenjujejo neformalno. Ocenjujejo tudi 
koristi ter pozitiven vpliv izobraževanja na vsakdanje delo. Uspešnost posameznika 
ocenjujejo z ustnim razgovorom, saj menijo, da dobijo z njim realno sliko rezultata 
izobraževanja posameznikov. Razgovor s posameznikom opravijo takoj in čez nekaj časa, ko 
lahko posameznik pridobljeno znanje preoblikuje v prakso. V primeru, da to opravi uspešno, 
je bil program izobraževanja dober. V nasprotnem primeru je potrebno izobraževanje 
ponoviti. To pa seveda prinaša dodatne nepotrebne stroške. 

Zelo pomembno se jim zdi, da zaposleni poznajo poslovno vizijo podjetja, saj se zavedajo, da 
so tako bolj motivirani. Poleg tega se delavci, po mnenju gospe Pogorevc, zavedajo, da v 
podjetju obstaja interes in možnost po pridobivanju dodatnega znanja. V podjetju gledajo na 
izobraževanje kot motivacijo in ne kot prisilo ter dodatno breme za posameznika. Menijo, da 
je izobraževanje nujno za opravljanje dela v bodoče, za konkurenčno sposobnost podjetja in 
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posameznika, kar je zelo pomembno za uspešno podjetje. Trdijo, da je lahko vsakdo vesel, da 
je zaposlen v podjetju, ki mu omogoča izobraževanje in napredek, in želijo, da se tega 
zaposleni zavedajo. Zaposlene po uspešnem in učinkovitem opravljenem delu nagrajujejo s 
strokovnim napredkom, bonusom ali s povišanjem osnovne plače, za njih pa je najbolj 
pomemben osebni razvoj, ki ga dobi posameznik pri izobraževanju. Vendar poudarjajo, da je 
napredovanje posameznika posledica izobraževanja in ne nagrada, saj tisti, ki se želijo 
izobraževati ter pridobivati novo znanje, nato tudi pokažejo, kaj so se naučili in prinašajo 
dodano vrednost za podjetje. To pa seveda pomeni, da jih podjetje nagradi ter omogoči 
napredovanje. V primeru, da se posameznik ne izkaže in ne prinaša dodane vrednosti, 
napredovanja ne doseže, saj imajo tako z njegovim izobraževanjem le dodatne stroške in ne 
koristi.  

Zavedajo se tudi nevarnosti, ki jih prinaša izobraževanje, to je beg možganov. Poskrbeti 
morajo, da tisti zaposleni, v katere vlagajo in kateri prinašajo dodano vrednost, ostanejo v 
podjetju, saj trg delovne sile deluje, fluktuacija zaposlenih je prisotna povsod. Na odločitev o 
menjavi delovnega mesta vpliva pri vsakem posamezniku več faktorjev, trudijo pa se, da 
nihče ne more reči, da jih zapušča, ker nima možnosti nadaljnjega strokovnega razvoja. 
Ugotavljajo pozitivne lastnosti izobraževanja, predvsem izobraževanja v obliki team 
buldinga, saj ta prinaša pozitivne občutke pri zaposlenih ter poveča občutek pripadnosti 
zaposlenih podjetju. 

Z rezultati izobraževanja so v podjetju zadovoljni. Do danes so lahko sledili vsem 
spremembam na trgu in so lahko tekmovali s svojimi konkurenti ter se uvrščali med najboljše 
na tem področju. Seveda se pa zavedajo, da njihovi programi izobraževanja niso najboljši in 
da potrebujejo več resursov za bolj organiziran in temeljit pristop k načrtovanju in 
organizaciji izobraževanj. Kljub temu pa vedo, da je boljša kompromisna rešitev kot nič. 
Trdijo, da je bistvena volja in pozitiven odnos do novega znanja pri zaposlenih, vodstvu ter 
lastnikih. 

12.5 Ugotovitve iz ankete 
Anketo sem razdelila med trideset naključno izbranih zaposlenih v podjetju Alba. Med 
anketiranimi je bilo 10 oziroma 33% žensk in 20 oziroma 67 % moških. Dobljeni rezultati so 
prikazani v prilogi 3, slika 1: Spolna struktura anketiranih.  Starostno strukturo sem razdelila 
na štiri razrede. Priloga 3, slika 2 prikazuje starostno strukturo anketiranih. Med njimi je bilo 
5 starih do 25 let ter 5 nad 46 let. Največ anketiranih, kar 12,  je starih med 36 in 45 let, 8 pa 
je bilo starih med 26 in 35 let.  

Anketirane sem spraševala tudi po trenutni izobrazbi. Tabela 3 prikazuje dobljene rezultate. 
Med anketiranimi ni bilo nobenega z osnovnošolsko izobrazbo, magisterijem ali doktoratom. 
Največ anketiranih, 12 ali 40%, je bilo s srednješolsko izobrazbo. Sledili so tisti z višjo ali 
visokošolsko izobrazbo, teh je bilo 11 ali 37 %. Najmanj pa je bilo anketiranih z univerzitetno 
izobrazbo, 7 ali 23 %. 



Tabela 3: Izobrazbena struktura anketiranih v podjetju Alba. 

 Izobrazba Število % 

Osnovnošolska izobrazba 0 0 

Srednješolska izobrazba 12 40 

Višja ali visoka izobrazba 11 37 

Univerzitetna  7 23 

Magisterij 0 0 

Doktorat 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:rezultati lastne raziskave. 

Zanimalo me je tudi,  koliko zaposlenih pozna poslanstvo in vizijo podjetja. V intervjuju sem 
izvedela, da imajo v poslovno vizijo vključeno stalno izobraževanje in da jo bolj motivirani 
zaposleni za izobraževanje tudi poznajo. Poslanstvo in vizijo podjetja pozna polovica 
anketirancev. V prilogi 3, slika 3 so prikazani dobljeni rezultati. 

Pri petem vprašanju sem spraševala, če so že obiskovali kakšno obliko izobraževanja, ki jo je 
financiralo in organiziralo podjetje Alba. Vsi anketiranci so odgovorili, da so se že 
izobraževali v podjetju Alba. Polovica anketiranih je obiskovala seminarje, druga najbolj 
obiskana oblika izobraževanja so bili tečaji, saj imajo 17% udeležbo. Nato sledi pripravništvo, 
ki ima 13% udeležbo. Ena izmed dobro obiskovanih oblik izobraževanja so tudi sejmi, ki 
imajo 10% udeležbo. 7% anketiranih se je izobraževalo na fakultetah in so tako pridobili višjo 
stopnjo izobrazbe, 3% anketiranih pa so si pridobivali novo znanje s pomočjo mentorja. 
Anketirani pa se trenutno še niso udeležili kakšnih posebnih razstav. 

Slika 1: Prikaz dobljenih rezultatov na peto vprašanje. 

 

Vir: Rezultati lastne raziskave. 
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Zanimalo me je tudi, kako so bili zaposleni zadovoljni z organizacijo in pogoji izobraževanja. 
Priloga 3, slika 4 prikazuje dobljene rezultate na vprašanje o zadovoljstvu zaposlenih z 
organizacijo in pogoji izobraževanja. Večina, kar 87%, je bila zadovoljna z organizacijo in 
pogoji, le 13% je bilo nezadovoljnih. Vprašala sem jih še, s čim so bili oziroma niso bili 
zadovoljni. Večina je odgovorila, da so bili zadovoljni z vsebino ter s predavatelji, ki so dobro 
poznali snov, katero so predavali. Zadovoljni so bili tudi, ker je vse stroške, ki so nastali pri 
izobraževanju, krilo podjetje. Všeč jim je bila tudi sama organizacija predavanja. 

Nezadovoljni so bili predvsem zaradi preobsežne teme za čas seminarja ter zaradi 
oddaljenosti kraja seminarjev od podjetja, saj so zaradi tega zgubljali čas, ki bi ga lahko 
izkoristili za delo ali za učenje. 

Sedmo vprašanje je bilo odprtega tipa. Zanimalo me je, na katerem področju si želijo 
zaposleni oziroma anketirani izobraževati v prihodnosti. Ugotovila sem, da si zaposleni 
najbolj želijo naučiti tuje jezike, predvsem nemščino, saj podjetje spada v skupino podjetij, ki 
ima centralo v Avstriji in bi zaposlenim koristilo znanje nemškega jezika. Veliko 
povpraševanje po dodatnih znanjih je na področju računalništva ter na področju vodenja. 
Anketirani pa bi se radi  izobraževali še na področju zakonodaje, saj se zavedajo, da morajo 
slediti spremembam zakonov, če želijo normalno poslovati. 

Anketirane sem spraševala, če menijo, da je v podjetju dovolj poskrbljeno za izobraževanje. 
20 ali 67% anketiranih je zadovoljnih z izobraževanjem v podjetju. Vendar so mnenja, da je 
izobraževanja premalo. Z izobraževanjem je 8 ali 23% anketiranih popolnoma zadovoljnih, le 
2 izmed anketiranih sta nezadovoljna z izobraževanjem. 

Slika 2: Prikaz dobljenih rezultatov na osmo vprašanje. 

 

Vir:Rezultati lastne raziskave. 

Pri devetem vprašanju me je zanimalo, kaj bi jih motiviralo za nadaljnje izobraževanje. 
Ugotovila sem, da imajo vsi izmed anketiranih željo po dodatnem izobraževanju. Največ 
motivacije bi jim dala pridobitev novega delovnega mesta in s tem višji zaslužek, saj je ta 
odgovor obkrožilo kar 18 anketirancev, to je 60%. Drugi najštevilčnejši odgovor je, da jim je 
motivacija za nadaljne izobraževanje boljša splošna razgledanost, to je obkrožilo 8 
anketirancev. 4 zaposleni so obkrožili, da jim je motivacija za nadaljnje izobraževanje osebno 
zadovoljstvo. 
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Slika 3: Prikaz dobljenih rezultatov na deveto vprašanje. 

 

Vir: Rezultat lastne raziskave. 

Zanimalo me je tudi, kaj menijo zaposleni, česa je v podjetju premalo glede procesa in 
organizacije izobraževanja. 13 anketiranih, to je 43%, meni, da je v podjetju premalo finančne 
podpore za izobraževanje. 11 oziroma 37% meni, da premalo motivacije prihaja s strani 
delodajalca, 6 ali 20% anketiranih pa meni, da primanjkuje osebnih interesov za nadaljnje 
izobraževanje. 

Slika 4: Prikaz dobljenih rezultatov na deseto vprašanje. 

 

Vir. Rezultati lastne raziskave. 

Enajsto in dvanajsto vprašanje sta bila odprtega tipa. Pri enajstem vprašanju me je zanimalo, 
če so anketirani pripravljeni v prihodnje izpopolnjevati znanje ter na kakšen način. 
Najpogostejši odgovor je bil, da si želijo obiskati seminarje, saj menijo, da lahko tako 
najhitreje in najučinkoviteje pridobijo novo znanje, potrebno za vsakodnevno delo. Poleg 
seminarjev si želijo anketiranci obiskati tečaje tujih jezikov, predvsem nemškega in 
angleškega, saj vidijo, da jih narava panoge, v kateri deluje podjetje, sili v uporabo tujih 
jezikov. V prihodnosti si želijo pridobivati znanje s pomočjo sejmov in razstav, ki so primerne 
za podjetje Alba. Pri dvanajstem vprašanju sem pustila možnost, da zaposleni napišejo svoje 
mnenje o tem, kaj bi radi dodali v zvezi z izobraževanjem v podjetju. Najpogosteje se je 
pojavil odgovor, da želijo biti zaposleni s strani vodstva obveščeni o možnosti dodatnega 
izobraževanja 
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13 Ugotovitve in predlogi za izobraževanje 
V podjetju Alba so zelo osredotočeni na izobraževanje in se trudijo, da bi zaposlenim 
omogočili kar se da prijetno okolje ter dajejo možnosti vsem za pridobivanje novega znanja in 
s tem za napredovanje. Problem v podjetju je, da ni samostojno, ampak spada v skupino 
podjetij. Zaradi tega dejstva je podjetje omejeno pri resursih, ki so namenjeni izobraževanju. 
Centrali je važen le dobiček in ne pot, po kateri pride podjetje do dobička. Podjetje pa danes 
brez hitrih odzivov na trgu ne more imeti dobička. Glede na to, da je centrala v Avstriji, bi 
morala večina zaposlenih govoriti tuj jezik, ali nemški ali angleški. Podjetje v to smer malo 
vlaga, to je posledica tega, da imajo premalo resursov, še te pa vlagajo v področja, ki so 
pomembna za obstoj podjetja, kot je programiranje ali konstruiranje.  

Ugotovila sem, da podjetje premalo pozna želje zaposlenih. S pomočjo ankete, ki sem jo 
izvedla v podjetju, sem spoznala, da zaposleni želijo pridobiti dodatno znanje, vendar ne 
vedo, kdaj in kako. Zato menim, da bi podjetje lahko vsaj enkrat na mesec izvedlo anketo 
med zaposlenimi, s katero bi lahko ugotovili njihove želje. Anketa bi bila možna brez 
dodatnih velikih stroškov, saj podjetje ni preveliko. Tako bi lahko zaposlene, ki so željni 
pridobiti novo znanje, poslali na dodatno izobraževanje ali na dodatne ure k vodji. Vodstvo bi 
ugotovilo, ali je zaposlen sposoben pridobiti novo znanje. Zaposleni bi na ta način lahko 
spoznal, ali si še vedno želi dodatno pridobiti znanje. Menim, da bi to bila tudi pozitivna 
motivacija za učenje. 

Omenila sem tudi, da bi se lahko zaposleni udeležili tečaja tujega jezika. To je tudi njihova 
želja. Tako bi lahko centrala videla, da se zaposleni želijo učiti in bi po možnosti odobrila 
nova sredstva za izobraževanje. 

Vizija podjetja vsebuje stalno izobraževanje, ampak ni vidna vsem, saj polovica zaposlenih ne 
pozna vizije in s tem tudi ne možnosti dodatnega izobraževanje. Menim, da bi lahko svoje 
poslanstvo in vizijo napisali na oglasno desko tako, da bo vidna vsem zaposlenim. 

Podjetje vidi možnost izobraževanja kot motivacijo, večina zaposlenih to vidi kot breme. Zato 
bi moralo podjetje opredeliti pozitivne posledice izobraževanja, saj so danes zaposlenim 
pomembne materialne nagrade (denar, bonusi, ugodnosti, dopusti...). Večini zaposlenim je 
motivacija za nadaljnje izobraževanje pridobitev boljšega delovnega mesta in s tem višji 
zaslužek. Ne vidijo pa nematerialnih dobrin, ki jih dobijo z izobraževanjem (možnost 
osebnega razvoja in s tem napredovanje). Menim, da bi morali cilje izobraževanje jasno 
opredeliti in jih deliti z zaposlenimi, tako bi se ti zavedali realnih pozitivnih posledic za 
vložen trud. 

Strinjam se z vodstvom, da zaradi majhnosti nimajo oblikovane posebne službe za 
izobraževanje. Vendar menim, da bi lahko imeli vnaprej pripravljen koncept ali plan 
izobraževanja. Ta plan bi lahko pomagali sestavljati zaposleni, tako bi bile vključene njihove 
želje in potrebe, saj sami najbolj vedo, kje jim primanjkuje znanja. Sproti bi se načrt glede na 
spremembe na trgu le dopolnjeval in izpopolnjeval. Zaposleni bi bili motivirani za nadaljnje 
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izobraževanje ter lahko bi videli, da jim podjetje nudi možnost izobraževanja in da ima 
vodstvo interes, da se delavci izobražujejo. 

Napako delajo tudi pri tem, ker dajejo velik poudarek oblikovanju ciljev izobraževanja ter 
programa izobraževanja. Menim, da je pomembno tudi oblikovanje poslovnih ciljev, saj brez 
njih ne moremo delati in oblikovati ciljev izobraževanja. Seveda je pomembna tudi izdelava 
plana izobraževanja ter samo izobraževanje. V podjetju pa imajo, po mojem mnenju, zelo 
dobro ugotavljanje in vrednotenje izobraževanje. Menim, da s pogovoru zaposlenih dobijo 
vse povratne informacije o uspehu izobraževalnega programa. Zelo zanimivo se mi pa zdi, da 
pridobivajo te povratne informacije kar dvakrat, prvič takoj po programu, drugič pa, ko 
zaposleni novo pridobljeno znanje že uporabijo v praksi.  

Mogoče bi lahko vsak zaposleni ob zaključenem uspešnem izobraževanju svoje izkušnje delil 
z drugimi. Tako bi nastajalo prijateljsko vzdušje v podjetju. Delavci bi si med seboj bolj  
pomagali. Izkušnje bi delili v obliki predavanj in svoje dodatno pridobljeno znanje prenesli na 
druge zaposlene. Po mojem mnenju bi to bila še dodatna motivacija za zaposlene, saj bi 
videli, da izobraževanje ni breme, ampak možnost osebnega razvoja in napredka v službi. 

Po narejeni raziskavi v podjetju Alba menim, da zaposleni in vodstvo podjetja premalo 
komunicirajo med sabo. Tako zaposleni kot vodstvo si želijo nadaljnjega izobraževanja. 
Vendar vodstvo meni, da zaposleni niso zainteresirani, zaposleni pa, da jim vodstvo ne nudi 
možnosti za nadaljnje izobraževanje. Menim, da bi lahko v podjetju vsak mesec izvedli 
sestanek na temo izobraževanja. Vodstvo bi predstavilo, kje obstajajo potrebe za nadaljnje 
izobraževanje, zaposleni pa bi lahko izrazili svoje želje in kje oni vidijo potrebe za nadaljnje 
izobraževanje.  

Sklep 
Zaposleni so danes vir prihodkov v podjetju in bolj, ko podjetje vlaga ter investira v njih, več 
pridobijo od njih. Na nek način so danes najdonosnejše investicije ravno investicije v človeški 
kapital oziroma v zaposlene, saj podjetja v zameno dobijo boljše poslovanje ter večji profit. 
Podjetja se danes tudi vedno bolj zavedajo, da so zaposleni ključni dejavniki njihovih 
konkurenčnih prednosti. Zaposleni so s svojimi znanji in sposobnostmi dovolj motivirani, da 
lahko opravljajo vsakodnevne izzive na delovnem mestu in tako skrbijo ne le za svoj osebni 
razvoj, ampak tudi za razvoj družbe oziroma podjetja.  

V diplomskem delu sem želela raziskati, kako poteka izobraževanje v podjetju Alba in kako 
izobraževanje dojemajo zaposleni. Želela sem ugotoviti, kako se praksa razlikuje od teorije. 

Zaradi dejstva, da zaposleni postajajo najdonosnejša investicija, morajo podjetja sestaviti 
natančne programe za izobraževanje. Ugotovila sem, da podjetje nima vnaprej sestavljenih 
načrtov za izobraževanje, ampak da to delajo sproti, ko zazna vodja ali zaposleni potrebo po 
tem. Podjetje vlaga veliko denarja v izobraževanje na tistih področjih, ki jim prinaša največjo 
konkurenčno prednost. Zavedajo se, da je za uspešno izvedbo izobraževanja ali usposabljanja 
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potrebna pravilna in jasna postavitev ciljev, tako da so vsi zaposleni seznanjeni z njimi. 
Dobila sem občutek, da preveč poudarjajo cilje in da se ne osredotočijo dovolj na pripravo 
programa. Seveda so za uspešno izvedbo izobraževanja potrebni vsi koraki, od oblikovanja 
poslovnih ciljev na začetku do ocenjevanja rezultatov izobraževanja na koncu. Menim, da bi 
se v podjetju morali osredotočiti na vse korake. 

Iz intervjuja sem ugotovila, da v podjetju razumejo izobraževanje že kot samo motivacijo, 
pozabijo pa na to, da zaposleni pričakujejo nekaj v zameno. Zaupali so mi sicer, da je nagrada 
napredovanje, če je zaposleni po končanem izobraževanju uspešen in če ustvari dodano 
vrednost podjetju. Menim, da bi morali zaposleni vedeti, kakšne so nagrade, saj jih v večini 
primerov te najbolj motivirajo. To potrjujejo tudi rezultati iz raziskave, ki sem jo opravila v 
podjetju. Glavna motivacija zaposlenih je napredovanje na boljše delovno mesto in s tem višji 
zaslužek. Ravno zaradi tega bi se podjetje moralo z zaposlenimi dogovoriti, kakšne nagrade 
jih čakajo v primeru nadaljnjega izobraževanja.  

V podjetju  uporabljajo različne oblike izobraževanja. Odvisne so od tega, kaj želijo doseči in 
v kakšno smer želijo, da se posameznik razvije. Večinoma zaposleni hodijo na različne tečaje 
in seminarje, saj si sami želijo pridobivati znanje na tak način. Menijo, da lahko tako 
najhitreje pridobijo znanje, vendar so nezadovoljni s količino snovi, ki jo predelajo na enem 
seminarju. Po njihovem mnenju je preveč obsežna. Menim, da bi lahko razdelili snov na več 
seminarjev, saj so različne psihološke raziskave dokazale, da se človek lahko več nauči, če 
med učenjem večkrat počiva. Za podjetje so pomembne tudi razstave in sejmi, na katerih 
lahko zaposleni za vsakodnevno delovanje osvojijo veliko novih izkušenj. 

Podjetju priporočam, da se v prihodnosti z zaposlenimi bolj poveže, saj bodo tako lahko bolj 
uspešni. Vodstvo je tisto, ki ve, koliko resursov lahko vloži v izobraževanje; zaposleni pa naj 
povedo, na katerem področju si želijo izobraževati in kje vidijo potrebo po nadaljnjem 
izobraževanju.  
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Priloga 1: Intervju 

Kolikšen delež zaposlenih se je v preteklem letu izobraževal? 

Kolikšen znesek v povprečju namenite za izobraževanje? 

Proces izobraževanja naj bi potekal v 5 korakih (določitev poslovnih ciljev, določitev ciljev 
izobraževanja, oblikovanje programa izobraževanja, izvedba programa ter ocenjevanja). Ali 
upoštevate pri izobraževanju vseh 5 korakov? Če da, kateremu koraku namenite največji 
pomen? 

Imate izdelan načrt izobraževanja? Ali zaposleni sodelujejo pri izdelavi načrta? 

Imate pravilnik o razvoju kadrov? 

Ali imate v vašem podjetju organizirano službo za izobraževanje kadrov ali to prepustite zato 
specializiranim podjetjem? (V primeru, da imate službo, kako je organizirana?) 

Katere oblike izobraževanja in usposabljanja, ki so posebej primerne za izobraževanje 
odraslih, uporabljate? ( seminarji, sejmi, razstave, programiran pouk, mentorstvo, 
pripravništvo...) 

Na katerih področjih se vam zdi najbolj smiselno izobraževanje ter na katerih področjih 
najbolj spodbujate izobraževanje (npr: računalniki, nova tehnologija, vodenje ljudi, 
poslovodenje, trženje, prodaja…)? 

Na kakšen način ugotavljate potrebe po novih znanjih (na podlagi zahtev zaposlenih, analizi 
poslovnega načrta, spremembe zahtev na trgu...)? 

Ali vas silijo spremembe na trgu, da iščete novo znanje oz. da spodbujate zaposlene k 
izobraževanju? 

Ali spremljate uspešnost in učinkovitost izobraževanja, in sicer v smislu ocenjevanja procesa 
izobraževanja po končanem izobraževanju? Kako? 

Kako ocenjujete zaposlene po izobraževanju (zadovoljstvo zaposlenih, testi...)? 

Kdaj ocenjujete zadovoljstvo zaposlenih? Takoj po izobraževanju ali nekaj časa po tem? 

Ali imate v poslovno vizijo vključeno tudi stalno izobraževanje?  Kako pomembno je, da 
zaposleni poslovno vizijo poznajo? 

Kako motivirate zaposlene za izobraževanje (nagrade, napredovanje, izboljšan položaj...)? 
Zanima me predvsem motiviranje v pozitivni smeri, da zaposleni ne gledajo na izobraževanje 
kot na neko prisilo, ampak da se ga udeležijo prostovoljno? 

Kako nagrajujete zaposlene za uspešno in učinkovito opravljeno delo? 
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Skrbite za razvoj kariere zaposlenih, pri tem mislim predvsem na tiste, v katere vlagate v 
obliki izobraževanja? Lahko napredovanje zaposlenega jemljemo tudi kot nagrade za 
izobraževanje? 

Kako vam uspe zaposlene, v katere vlagate, obdržati v podjetju? Ali izobraževanje pripomore 
k večji pripadnosti zaposlenih v organizaciji? 

Se vam zdi vaš način izobraževanja uspešen? Če ne, kaj bi spremenili? 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik 

Spoštovani! 

Sem študentka univerzitetnega programa Ekonomske fakultete v Ljubljani. Za svojo 
diplomsko delo preučujem organizacijo izobraževanja v podjetju Alba d.o.o. Namen 
vprašalnika je ugotoviti, koliko in kdo se izobražuje ter morebitne težave in problemi, 
povezani z izobraževanjem in njegovo organizacijo. Anketa je anonimna. 

Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujem. 

1.  Obkrožite spol 

      a) Ž 

      b) M 

2. Obkrožite starost 

      a) do 25 let 

      b) od 26 do 35 

      c) od 36 do 45 

      d) nad 46 let 

3. Obkrožite dosedanjo izobrazbo 

      a) osnovnošolska 

      b) srednješolska 

      c) višja ali visoka 

      d) univerzitetna 

      e) magisterij 

      f) doktorat 

4) Ali poznate vizijo in poslanstvo podjetja? 

                        DA                                 NE 

 

5) Ste, odkar ste zaposleni v podjetju Alba, obiskovali kakršnokoli obliko izobraževanja, ki jo 
je financiralo in organiziralo podjetje Alba? 

     a) v šoli oz. na fakulteti 
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     b) seminarji 

     c) sejmi 

     d) razstave 

     e) mentorstvo 

      f) pripravništvo 

     e) tečaji 

6) Če ste jo, ste bili zadovoljni z organizacijo in pogoji izobraževanja? 

       DA                                          NE 

Prosim, če navedete, s čim ste bili pri organizaciji zadovoljni in s čim niste bili zadovoljni! 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

8) Na katerem področju bi se želeli izobraževati? (jeziki, računalniki, vodenje…) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

9) Ali je po vašem mnenju dovolj poskrbljeno za izobraževanje v podjetju? 

    a) da 

    b) da, sem zadovoljen, vendar ga je premalo 

    c) ne, z izobraževanjem nisem zadovoljen 

10) Kaj bi vam dalo motivacijo za nadaljnje izobraževanje? 

    a) pridobitev boljšega delovnega mesta in s tem višji zaslužek 

    b) boljša splošna razgledanost 

   c) osebno zadovoljstvo 

   d) nimam motivacije za nadaljnje izobraževanje 

11) Česa je po vašem mnenju premalo? 

   a) motivacije za nadaljnje izobraževanje s strani delodajalca 
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   b) pomanjkanje osebnih interesov za nadaljnje izobraževanje 

   c) finančne podpore 

12) Ali bi bili pripravljeni v prihodnje izpopolnjevati znanje in na kakšen način? (lahko si 
pomagate z oblikam naštetim v 5. točki)  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

13) Če bi želeli karkoli dodati v zvezi z izobraževanjem v podjetju, prosim, če napišete? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 3: Prikaz dobljenih rezultatov 

Slika 1: Prikaz dobljenih rezultatov na prvo vprašanje 

 

Vir: Rezultati lastne raziskave. 

Slika 2: Prikaz rezultatov na drugo vprašanje 

 

Vir: Rezultati lastne raziskave. 

Slika 3: Prikaz dobljenih rezultatov na četrto vprašanje 

 

Vir: Rezultati lastne raziskave. 
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Slika 4: Prikaz dobljenih rezultatov na šesto vprašanje 

  

Vir: Rezultati lastne raziskave. 
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